
 
THỰC ĐƠN 

(Tuần từ 12/8 đến 16/8/2019) 
 THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 
KHỐI TIỂU HỌC 

Sáng 
Phở gà Bún cá nấu riêu Bánh mỳ trứng xúc xích Bánh đa cua nấu riêu  Phở bò 
Bánh cuốn chả Xôi thịt kho trứng cút Mỳ Hàn Quốc nấu bò Cơm rang tay cầm Xôi thịt kho cốt dừa 

Trưa 

Thịt kho trứng cút Sườn xào chua ngọt Gà chiên KFC Tôm chiên Hoàng bào Khoai lang chiên mật ong 
Cá chiên vừng sốt Kewpie Trứng đúc thịt Đậu sốt thịt cà chua Thịt băm sốt song vị Thịt lợn escalope 
Rau cải xào tỏi Phồng tôm chiên Bắp cải xào Bí đỏ xào tỏi Ngan hấp xì dầu 
Canh cua mồng tơi Rau muống xào tỏi Canh bí nấu xương Canh rau ngót Rau muống xào tỏi 
Cơm tám Nước rau dầm sấu Cơm tám Cơm tám Cơm tám 

Dưa hấu Cơm tám Nước chanh vắt Chuối chín Dưa hấu 
     

Chiều Cháo sườn Bánh pizza Bún chả Soup ngô gà + Bánh mỳ Bánh Choux Kem + Sữa 
Milo 

KHỐI THCS & THPT 

Trưa 

Cháo cá hồi Mỳ trộn thịt nướng sốt mè rang Salad rau Đà Lạt sốt Kewpie Khoai lang hấp Miến xào thập cẩm 
Tôm chiên Hoàng bào Bò om củ cải đỏ + Bánh mỳ Sườn lợn rán kiểu Nga Ếch đồng xào măng Mực chiên bơ 
Gà nấu cà ri + Bánh bao Mực xào hành nấm Cá hấp xì dầu Thịt kho trứng cút Gà nướng lá chanh 
Thịt lợn nướng dân tộc Thịt nướng BBQ Đà điểu xào sả ớt Đậu sốt thịt cà chua Thịt lợn hấp ngũ vị 
Trứng chưng cà chua Vịt quay Bắc Kinh Gà rút xương rang muối Bò chiên Thái Lan Trứng đúc thịt 
Rau cải xào tỏi Rau muống xào tỏi Bắp cải luộc Quả lặc lè luộc Rau muống xào tỏi 
Canh cua mồng tơi + Cà pháo Nước rau dầm sấu Canh bí nấu xương Canh rau ngót nấu sườn Nước rau dầm sấu 
Cơm tám Cơm tám Cơm tám Cơm tám Cơm tám 
Dưa hấu Chè đỗ đen Nước chanh Chuối chín Dưa hấu 

Lưu ý: Thực đơn có thể thay đổi tuỳ theo tình hình thực tế 

 

 



 
THỰC ĐƠN NỘI TRÚ 

Tuần từ 12/8 đến 18/8/2019 
 

 THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 Chủ Nhật 

Sáng  Cháo cá hồi Bánh ngọt + Sữa 

Trưa  THỰC ĐƠN THCS, THPT 

Thịt lợn xá xíu Gà ta quay 

Bò viên phomai Thịt lợn luộc 

Trứng chưng cà 
chua Đậu sốt cà chua 

Rau su su xào tỏi Rau muống xào tỏi 

Canh bí nấu xương Nước rau dầm chua 

Cơm tám Cơm tám 

Nhãn Hưng Yên Nước chanh vắt 

Tối 

Ngan hấp xì dầu Cánh gà rang muối Chả lá lốt Lẩu gà Sườn lợn rim mắm Mực chiên bơ Tôm hấp bia 

Thịt đà điểu xào 
lăn 

Trứng chưng cà 
chua Tôm xào ngũ sắc Thịt bò Ba chỉ băm viên 

rán Thịt băm rim tiêu Ngan rang riềng 

Thịt rang mắm tép Cá chiên Hoàng bào Đậu sốt thịt cà chua Trứng vịt lộn Bò chiên Thái Lan Gà luộc lá chanh Trứng đúc thịt 

Rau muống luộc Rau bí xào tỏi Rau cải xào nấm Rau các loại Bắp cải luộc Rau cải xào nấm Rau lang xào tỏi 

Nước rau dầm sấu  Canh thịt nấu chua Canh bầu nấu tôm Cocacola Canh khoai sọ nấu 
xương Canh rau ngót Canh bầu nấu 

xương 
Cơm tám Cơm tám Cơm tám  Cơm tám Cơm tám Cơm tám 

Sữa Milo Dưa hấu Nước cam vắt  Kem Caramel Bưởi da xanh Dưa hấu 

Lưu ý: Thực đơn có thể thay đổi tuỳ theo tình hình thực tế 


